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نقش فّناوری های ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

■ شجاعتپورصدیقی1،شادیضابط2،سیدعلیرضاافشانی3

چکیده

خانوادگی اند.  روابط  در  ارتباطی  و  اطاعاتی  فّناوری های  تأثیر  نشان دهندۀ  تحقیقات،  برخی  نتایج 

برقراری صلۀ رحم بین جوانان  ارتباطی و اطاعاتی در  هدف این تحقیق، بررسی نقش فّناوری های 

ارتباطی  فّناوری های  از  استفاده  نقش  پژوهش می کوشد  این  به بیان دیگر،  اعضای خانواده است.  و 

)برقراری  فیزیکی  رحم  صلۀ  برقراری  در  را  آنها  نظایر  و  اینترنت  همراه،  تلفن  رایانه،  مانند  دیجیتال 

ارتباطات رودررو( و صلۀ رحم دیجیتالی )برقراری ارتباط با خویشاوندان از طریق فّناوری های ارتباطی( 

گردآوری داده ها  کند. روش این مقاله از نوع پیمایش است و از پرسش نامۀ محقق ساخته برای  مطالعه 

که با استفاده  استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل جوانان 15 تا 29 سالۀ شهر یاسوج بود 

تجزیه وتحلیل  شدند.  انتخاب  خوشه ای  نمونه گیری  طریق  از  آنان  از  نفر   384 کوکران،  فرمول  از 

از  استفاده  میزان  هرچه  می دهد،  نشان  تحقیق  نتایج  شد.  اجرا   SPSS21 نرم افزار  به وسیلۀ  داده ها 

فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی افزایش یابد، میزان صلۀ  رحم از طریق ابزارهای ارتباطی دیجیتال هم 

کمرنگ     ترکردن صلۀ  رحم فیزیکی،  تقویت می شود. بین استفاده از فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی و 

که این ابزارها به  رابطۀ معناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، نتایج این پژوهش نه تنها نشان می دهند 

که استفاده  کمک می کنند، بلکه مدعی اند  برقراری نوع جدیدی از صلۀ رحم یعنی صلۀ رحم دیجیتالی 

کم کردن صلۀ رحم فیزیکی ندارد.  از این فّناوری ها نقشی در 

کلیدی واژگان

و  ارتباطی  فناوری   صلۀ  رحم،  مجازی،  فضای  دیجیتال،  ارتباطی  و  اطاعاتی  فّناوری های   
اطاعاتی، روابط بین فردی.
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مقدمه
ظهور فّناوری های نوین ارتباطی در عصر حاضر، تغییراتی در روابط فردی و اجتماعی به وجود 
امروز، برخی  به  تا  انسان شده اند  زندگی  فّناوری ها وارد فضای  این  که  زمانی  از  آورده است. 
کشور و ... به وجود آوردهاند.  دغدغه ها و نگرانی هایی را برای خانواده ها، محققان، مسئوالن 
فّناوری های  مختلف  ابزارهای  به  افراد  اندازۀ  از  بیش  جذب شدن  نگرانی ها،  این  ازجملۀ 
کم شدن یا قطع رابطۀ آنان با اعضای خانواده در دنیای واقعی و ارتباطات  ارتباطی دیجیتال و 

گرفتارشدن در دام انزواست. رودررو و 
 برخی معتقدند فّناوری های جدید باعث جمع زدایی می شوند و توجه بیش ازحد به آنها 
منجر به افزایش فاصلۀ بین افراد شده است. چنین مسئله ای موجب شده هر فرد ساعاتی از 
افزایش چنین  بگذراند.  اینترنتی  اجتماعی مجازی و شبکه های  را در شبکه های  وقت خود 
روندی به اختاالت رفتاری و فردگرایی )جمع زدایی( دامن می زند )مهدی زاده، 1391: 48(. 
کاربران این شبکه ها بیشتر ترجیح می دهند در محیطی آرام و  که  تحقیق دیگری نشان داده 
کنند تا بتوانند با تمرکز و سرعت بیشتر، از اطاعات آن بهره ببرند؛  خلوت از اینترنت استفاده 
گوشه گیری و درنهایت  اما این نوع خلوت و انزوا در طوالنی مدت برخی مشکات روانی مانند 
نگرانی  این  روان شناسان  از  کیسلر و همکارانش معتقدند: بسیاری  را در پی دارد.  افسردگی 
در  را  بیشتری  زمان  تا  می دارد  وا  را  افراد  بسا  چه  اینترنتی،  ارتباطات  آسانی  که  داشته اند  را 
کنند و ارتباطات سطحی برقرار سازند  تنهایی بگذرانند، به صورت آناین با غریبه ها صحبت 
ارتباطات خانوادگی و دوستانه  گفت وگوهای رودررو و  را به قیمت ازدست دادن  کارها  و این 

انجام می دهند
از  استفاده  آسیب شناسی  دربارۀ  متعددی  تحقیقات   .)408-409  :1391 )مرشدی زاده، 
که ازجملۀ آنها می توانیم به تحقیق  ارتباطی و اطاعاتی دیجیتال انجام شده است  فّناوری 
که نشان داد بین اعتیاد به تلفن هوشمند و خجالت زدگی  کنیم  بیان و لیانگ1 )2014( اشاره 

و تنهایی رابطه وجود دارد.
که باعث تقویت ارتباطات بین فردی شوند.   اما فّناوری های ارتباطی این توانایی را دارند 
خصوصیات فّناوری دیجیتال مانند الزمانی و المکانی، امکان »حضور« در هرزمان و همه جا را 
که با استفاده از آن بتوانند با مخاطبان بیشتری سخن بگویند.  پیش روی انسان ها قرار داده 

کار بگیریم. این امکان برقراری ارتباط را می توانیم در مقولۀ صلۀ  رحم نیز به 
اجتماعی  آداب  از مهمترین  یکی  و  اسام  مؤّکد دین مبین  از دستورات  یکی   صلۀ  رحم 
به  صله  می رود.  بین  از  نیازها  و  کمبودها  از  بسیاری  ریشه  آن،  به  صحیح  عمل  با  که  است 

1. Bian & Leungl
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گفته  دیگران  حال  رعایت  و  عطوفت  اظهار  و  احسان  به  اصطاح  در  و  است  وصل  معنای 
از صلۀ رحم می گوید:»از  کتاب تحلیلی اجتماعی  می شود )مجلسی، 1374(. شرف الدین در 
ع  که شرایط زمانی و مکانی جوامع، اوضاع  و احوال محیط و اشخاص متفاوت اند، شر آنجا 
که صلۀ  رحم  نیست  این گونه  کشیده است.  به میان  موارد  را همچون سایر  مرجعیت عرف 
از موارد تحقق صلۀ رحم  کند، بلکه این راه یکی  فقط با رفت وآمد و دیدوبازدید تحقق پیدا 
است. تلفن زدن، احوالپرسی، مکاتبه، فرستادن هدیه، انفاق مال به اقوام و ... می توانند از 
گر از  که ارحام چه انتظاری از ما دارند؛ مثًا ا مصادیق دیگر صلۀ رحم باشند. البته باید ببینیم 
کار برای ما مقدور است، باید آن را انجام دهیم،  که به دیدن آنان برویم و این  ما انتظار دارند 
گر با یک تلفن زدن انتظارشان برآورده می شود، صلۀ  رحم به جا آورده شده است. پس  ولی ا
کند. مثًا  مصادیق صلۀ  رحم ممکن است با توجه به عرف و انتظارات طرفین از همدیگر تغییر 
گر دید و بازدید با پسرعمو به علت وجود مشکات چند ماه یک بار انجام شود، اما ارتباط  ا
تلفنی وجود داشته باشد، ممکن است بسته به نوع مشکات و عرف و انتظارات، صلۀ  رحم 
کوتاهی  مادر )جز در موارد خاص(،  و  پدر  به  بار سر زدن  ماه یک  اما چند  باشد؛  انجام شده 
گر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، در سرزدن به پدر و  در صلۀ رحم محسوب می شود و ا
کنیم. همچنین صلۀ ارحام افراد ثروتمند برای خویشان  مادر، باید انتظارات آنان را برآورده 
کمک مالی و تأمین نیازهای مادی ایشان است )عاوه بر دیدوبازدید( و به طورقطع،  فقیرشان 
سرکشی مستمّر ایشان هرچند عرفًا از مصادیق صلۀ رحم محسوب می شود، اما آنها را از وظیفۀ 

دینی شان یعنی ادای صلۀ مطلوب )کمک مالی( معاف نمی سازد )شرف الدین، 1378: 44(.
 امروزه با پیشرفت فّناوری های ارتباطی و همچنین استفادۀ روزافزون از این نوع ابزارها، 
گفتگوهای  امکان  ایجاد  بر  عاوه  ارتباطات،  نوع  این  در  شکل گرفته اند.  جدیدی  ارتباطات 
صوتی، ارتباطات نوشتاری هم تقویت شده اند. این شکل جدید ارتباطات، بنا بر نظر مراجع 
که در این مقاله از آنها به عنوان صلۀ رحم  عظام تقلید، می توانند صلۀ  رحم محسوب شوند 

دیجیتالی یاد شده است. این عبارت، در برابر صلۀ رحم فیزیکی قرار می گیرد.
و  ارتباطی  فّناوری های  نقش  که  است  آن  دنبال  به  پیش رو  پژوهش  تفاصیل،  این  با   
کند. انجام  اطاعاتی را در برقراری صلۀ رحم در بین جوانان 15 تا 29 سالۀ شهر یاسوج بررسی 
که تغییرات به وجودآمده در انجام فرایض دینی  این مقاله بدین سبب ضروری به نظر می رسد 
که اغلب  و ازجمله صلۀ رحم را در اثر استفاده از فّناوری های ارتباطی مطالعه می کند، تغییراتی 
با  رابطه  گسستن  انزوا، افسردگی و  را عامل  آنها  ابزارها تشخیص داده شده اند و  به ضرر این 
که نوع جدیدی از ارتباطات را  خویشاوندان می داند. این پژوهش از آنجا حائز اهمیت است 
که از طریق این فّناوری ها شکل می گیرد و سبب انجام یکی از احکام اسامی می شود، مطالعه 

نقشفّناوریهایارتباطیدیجیتالدربرقراریصلۀرحم
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که: آیا بین میزان استفاده از فّناوری های  قرار می کند و در پی پاسخ گفتن به این پرسش  است 
اطاعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام فیزیکی رابطه وجود دارد؟ آیا بین میزان استفاده از 

فّناوری های اطاعاتی و ارتباطی و برقراری صلۀ ارحام دیجیتالی رابطه وجود دارد؟
این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و دو فرضیۀ فرعی مرتبط با پرسش های اصلی است:

یابد،  افزایش  اطاعاتی  و  ارتباطی  فّناوری های  از  استفاده  میزان  چه  هر  اصلی:  فرضیۀ 
میزان صلۀ  رحم و ارتباط با خویشاوندان هم بیشتر می شود؛

.1 فّناوری های اطاعاتی و ارتباطی در ایجاد و تقویت صلۀ رحم دیجیتالی نقش دارند؛
کمرنگ کردن صلۀ  رحم فیزیکی نقش دارند؛ 2. فّناوری های اطاعاتی و ارتباطی در 

پیشینۀپژوهش

دهقــان و همــکاران )1397( در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی رابطۀ میزان اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی بــا روابــط اجتماعــی دانش آمــوزان«، بــا اســتفاده از روش پیمایشــی بــه ایــن 
کــه نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی موبایلــی، بــر عضویــت در  نتایــج رســیدند 
گروههــای مجــازی، تعامــات و روابــط اجتماعــی مجــازی، تأثیــر مثبــت معنــادار دارد. عضویــت 
گروههــای مجــازی بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد؛ امــا  در 
ــادار دارد.  ــر منفــی معن ــا اطرافیــان تأثی ــط واقعــی ب کاهــش رواب ــر  ــت، ب ــه اینترن ــاد ب وابســتگی زی
افزایــش تعامــات مجــازی بــا اطرافیــان، بــر افزایــش دوســتی و حمایــت عاطفــی تأثیــر مثبــت 
معنــادار دارد. همچنیــن نــوع اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی مجــازی موبایلــی، بــر انــزوا و 
نیــز آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار اینترنتــی تأثیــر معنــادار نــدارد، امــا آشــنایی بــا دوســتان بزهــکار 

ــر همنشــینی افتراقــی تأثیــر مثبــت معنــادار دارد. اینترنتــی، ب
اینترنـت  از  اسـتفاده  رابطـۀ  »بررسـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )1393( همـکاران  و  کنعانـی   
بـا  گیـان«،  بـا نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس مخالـف در میـان دانشـجویان دانشـگاه 
کـه متغیـر نگـرش بـه دوسـتی اینترنتـی بـا  اسـتفاده از روش پیمایشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
جنـس مخالـف و نحـوۀ اسـتفاده از اینترنـت، در نگـرش مثبـت بـه دوسـتی اینترنتـی بـا جنـس 

بـوده اسـت. تأثیرگـذار  مخالـف 
همراه  تلفن  از  استفاده  تأثیر  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی   ،)1392( همکاران  و  فرکوش   
شرق«  تهران  واحد  انسانی  علوم  دانشکدۀ  دانشجویان  نظر  از  چهره به چهره  ارتباطات  در 
انجام  ساده  تصادفی  نمونه گیری  و  پیمایشی  روش  از  استفاده  با  نفر   384 نمونۀ  حجم  با 
یا  کاهش  درخصوص  تحقیق  نتیجۀ  در  که  شد  ح  مطر فرضیه  پنج  پژوهش  این  در  دادند. 



119

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

افزایش اعتمادبه نفس، با توجه به آزمون دوجمله ای، فرضیۀ تحقیق با 95درصد اطمینان و 
کامی در فرایند ارتباط  5درصد خطا رد شد. درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای 
99درصد  با  تحقیق  فرضیۀ  دوجمله ای،  آزمون  از  به دست آمده  نتایج  طبق  چهره به چهره، 
اطمینان و یک درصد خطا تأیید شد. درمورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارتهای غیرکامی 
در فرایند ارتباط چهره به چهره، طبق نتایج به دست آمده از آزمون دوجمله ای، فرضیۀ تحقیق 
کاهش  و  همراه  تلفن  از  استفاده  درمورد  شد.  تأیید  خطا  یک درصد  و  اطمینان  99درصد  با 
گوش دادن در فرد، طبق نتایج به دست آمده از آزمون دوجمله ای، فرضیۀ تحقیق با  مهارت 
گردید. همچنین درمورد استفاده از تلفن همراه و  99درصد اطمینان و یک درصد خطا تأیید 
کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع، مطابق نتایج به دست آمده از آزمون دوجمله ای، فرضیۀ 

تحقیق با 95درصد اطمینان و 5درصد خطا رد شد.
مهدی زاده و خیا )1392( در پژوهشی با عنوان »تلفن همراه و روابط اجتماعی در میان 
دانشجویان شهید بهشتی« با حجم نمونۀ 323 نفر، با استفاده از نمونه گیری تصادفی و روش 
که بین الگوی مصرف تلفن همراه و میزان روابط اجتماعی  پیمایشی به این نتیجه رسیدند 

رابطه وجود دارد.
که با عنوان »آسیب شناسی فضای مجازی؛ بررسی  ربیعی و همکاران )1391( در پژوهشی 
تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان« با استفاده از روش پیمایشی انجام 
که بیشترین اثر را بر انزوای اجتماعی  که یکی از متغیرهایی  دادند، به این نتایج دست یافتند 
بتای  با  اینترنت  از  اجتماعی  استفادۀ  همچنین  و  است  اینترنت  از  اجتماعی  استفادۀ  دارد، 

24درصد، دارای تأثیر مستقیمی بر انزوای اجتماعی است.
     عقیلــی و همــکاران )1390( در پژوهشــی بــا عنــوان »تأثیــر شــبکه های اجتماعــی مجــازی 
دســت  نتایــج  ایــن  بــه  مصاحبــه،  روش  از  اســتفاده  بــا  کاربــران«،  بین فــردی  ارتباطــات  بــر 
کــه همــۀ پاســخ دهندگان معتقــد بــه تأثیرگــذاری شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــر روی  یافتنــد 
آشــنایان  یافتــن دوســتان و  کــه  اذعــان داشــته اند  ارتباطــات بین فــردی )رودررو( هســتند و 
قدیمــی در فیس بــوک، باعــث ارتبــاط بیشــتر آنــان بــا یکدیگــر و برقــراری ارتبــاط مجــدد شــده 
گروههــا و اجتماعــات مختلــف انســانی ای  ــه عضویــت در  اســت. همچنیــن شــش نفــر تمایــل ب
کــه در شــبکۀ اجتماعــی فیس بــوک تشــکیل می شــود داشــته و چهــار نفــر نیــز تمایلــی بــه حضــور 
بــا حضــور  کــه  گفته انــد  نفــر  انســانی فیس بــوک نداشــته اند. همچنیــن هفــت  گروههــای  در 
کارهــای  در شــبکۀ اجتماعــی فیس بــوک و فعالیــت در آن، تغییراتــی در برنامــۀ روزانــۀ آنــان و 

روزمّره شــان ایجــاد شــده اســت. 

نقشفّناوریهایارتباطیدیجیتالدربرقراریصلۀرحم
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مقاله علمی _ پژوهشی

اطاعاتی  فّناوری های  و  خانواده  »عملکرد  عنوان  با  تحقیقی  در   )2017( همکاران  و  کاروالهو1 
کرده اند. محققان  و ارتباطی: چگونه اینها به هم مربوط اند؟«، رابطۀ این دو متغیر را بررسی 
یادشده، در این تحقیق، 45 مقاله را از سالهای 1998 تا 2013 در این حوزه بررسی و به پنج ُبعد 
کرده  اند: 1. نگرش به فّناوری های اطاعات و ارتباطات؛ 2. انواع فّناوری های ارتباطی  توجه 
مناقشات  خانواده،  نقش   .4 خانواده  همبستگی   .3 آنها؛  از  استفاده  الگوی  و  اطاعاتی  و 
که فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی،  بین نسلی؛ 5. مرزهای خانواده. نتایج نشان می دهند 
کرده  و یک حالت جدید از تعامات و الگوهای روابط  کیفی در عملکرد خانواده اعمال  تغییرات 

خانوادگی به وجود آورده اند. 
لوئیز2 و همکاران )2016( تحقیقی را با عنوان »تأثیر عملکرد خانواده بر استفاده از رسانه های 
اجتماعی به وسیلۀ نوجوانان افسرده« در ملبورن استرالیا انجام داده اند. این تحقیق به روش 
کیفی و جمع آوری داده ها به وسیلۀ مصاحبه با پدر و مادِر افراد 12 تا 18سالۀ دچار افسردگی 
کرده اند.  در سا لهای 2014-2012 انجام شده است. در این مقاله با 39 پدر و مادر مصاحبه 
که پدر و مادرها رسانۀ جمعی را تهدیدی برای انسجام خانواده و اقتدار  نتایج نشان می دهند 
روی  بر  را  آسیب زا  عوامل  می توانند  جمعی  رسانه های  که  اعتقاد دارند  و  می دانند  والدین 

کنند. کودکاِن دچار افسردگی تشدید 
روبرتز و دیوید3 )2016( در مقاله ای با عنوان »زندگی من به خاطر تلفن همراهم، دچار یک 
که  بی اعتنایی عمده شده است: فابینِگ شریک و رضایت از روابط در میان شرکای عاشقانه« 
نمونۀ آن را 308 نفر از بزرگساالن آمریکایی تشکیل می دادند، به بررسی بی اعتنایی زوجین به 
کی از این  شریکشان به نفع تلفن همراه و تأثیر آن بر رضایت از زندگی پرداخته اند که نتایج حا
که تأثیر فابینگ بر رضایت از رابطه، به  دلیل تعارض بر سر استفاده از تلفن همراه است.  است 
که  که سبک دلبستگی نیز بر میزان تعارض تلفنی مؤثر است و آنهایی  گفته شود  در ضمن باید 
کمترمضطرب دارند،  که سبک دلبستگی  سبک دلبستگی مضطرب دارند، نسبت به آنهایی 
که تحت  که رضایت از رابطۀ زوجین  بیشتر دچار تعارض اند. درنهایت، این مقاله بیان می دارد 

تأثیر فابینگ است، بر رضایت از زندگی و افسردگی آنها نیز مؤثر است.
     دویت4 )2009( در پژوهشی با عنوان »بررسی پیامدهای مثبت و منفی استفاده از تلفن 
که جوانان از تلفن همراه به ندرت  همراه در روابط اجتماعی جوانان« به این نتایج دست  یافت 

1. Carvalho
2. Lewis
3. Roberts and David
4. Devitt
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برای معاشرت با پدر و مادر استفاده می کنند، بلکه اغلب رابطۀ آنها با والدین، از طریق تلفن 
همراه با یک هدف خاص بوده است؛ مثًا خبر از دیرآمدن به خانه. همچنین تمام جوانان 
که فایدۀ اصلی تلفن همراه برای آنها، تنظیم سریع ماقات ها و  مورد مطالعه اظهار داشتند 
کجا هستند و چه زمانی به خانه بر می گردند و از این  اطاع به پدر و مادر است درمورد اینکه 
که داشتن تلفن همراه، سبب  جهت احساس استقال می کنند. تمام جوانان معتقد بودند 
افزایش ایمنی آنهاست، چون درصورت بروز خطر، بافاصله می توانند با پلیس و والدین خود 
که تلفن همراه به نفع جوانان است و سبب  تماس بگیرند و از طرفی تمام والدین معتقد بودند 
تسهیل روابط اجتماعی و افزایش احساس امنیت آنها شده است و نیز امکان نظارت والدین 
که تلفن همراه ممکن است  بر جوانانشان را فراهم می کند و درعین حال عده ای بر این باورند 

کاذب به جوانان بدهد و سبب بروز خطرات بیشتر برای آنها شود. یک احساس امنیت 
که مباحث مربوط به پیشینۀ تحقیق، هرکدام  کلی می توانیم بگوییم  در یک جمع بندی 
از  مباحث  این  داده اند.  اختصاص  خود  به  پژوهش  مسئله  مورد  در  را  مختلفی  بحث های 
که  بعضی جهات دارای نکات مثبت و مهمی هستند. یافته های این مطالعات نشان داده اند 
این فّناوری ها به دلیل دسترسی آسان و مداوم و سادگی برقراری، به یکی از مهم ترین ابزارهای 
ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شده اند و همچنین میانگین سّنی استفاده از این 
کاهش یافته است. ازاین رو پرداختن به مسائل مربوط به این قشر عظیم  فّناوری ها به شدت 

جامعه یعنی جوانان، از ضروریات است.

صلۀرحمدراسالم
کریم و احادیث و روایات( سفارشات بسیاری  از قرآن  در مورد صلۀ رحم، در اسام )اعم 
می کنیم.  اشاره  مختصری  موارد  به  تنها  مقاله،  محدودیت های  به  توجه  با  است.  شده 
کریم، صلۀ رحم را در ردیف پرستش خودش آورده است و می فرماید:  خداوند متعال در قرآن 
آیۀ  الُقربی... )سورۀ مبارکۀ نساء،  واعبدواااهلَل و الُتشرُکوا ِبه َشیئًا و بالوالدیِن احسانًا و ِبذی 
36(؛ خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشان نیکی کنید. 
علیُکم  کاَن  اّنَ اهلَل  وااَلرحام  ِبه  َتساَئلوَن  ذی 

َ
اّل اهلَل  قوا 

َ
واّت می فرماید:  سوره  همین  اِول  آیۀ  در 

کوتاهی  که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و دربارۀ ارحام  رقیبًا؛ »بترسید از آن خدایی 
دین دانسته اند:  از  جزئی  آن را  )ص(  کرم  ا پیامبر  شماست.«  مراقب  خداوند  همانا  نکنید. 
»به حاضر و غایب امتم و آنانی که از اصاب مردان و ارحام زنان تا روز قیامت به دنیا می آیند 
گرچه به فاصلۀ یک سال راه باشد؛ زیرا صلۀ رحم جزو دین  سفارش می کنم صلۀ رحم کنند، ا

است« )مجلسی، 1403ق، ج 72، باب3، روایت 73(.
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در برخی از روایات و احادیث از ائمه علیهم السام، صلۀ رحم یکی از واجبات دین اسام 
 االرحام َلمن موجبات االسام اّنَ اهلَل 

َ
معرفی شده است: حضرت علی )ع( می فرمایند: اّنَ صلۀ

کرامها؛ »همانا صلۀ رحم از واجبات دین اسام است و خداوند سبحان نسبت  سبحاَنه أمر ِبإ
کرام ارحام و خویشان امر فرموده است« )آمدی، 1362: 406، ح 9290(. به ا

در حالی که سه سال از عمر  »فردی صلۀ رحم انجام می دهد،  می فرماید:  )ع(  رضا  امام 
او باقی مانده است و خدا سّن او را به 30 سال افزایش می دهد، خدا هرچه بخواهد انجام 

می دهد« )کلینی، 1367، 151/2(.
کلیدی  نقش  خانوادگی  تحکیم روابط  در  که  اسام  اجتماعی  آداب  شیرین ترین  از  یکی 
مسلمین  دارد.  وجود  آن  دربارۀ  اسامی  فرهنگ  در  فراوانی  نکات  که  رحم است  دارد، صلۀ 
گرم و صمیمی نگهدارند، از تنش هایی  موظف اند ارتباط بین اجزای خانوادۀ خود را تنگاتنگ، 
کنند و از امور جزئی که موجب  که موجب به هم خوردن روابط خوب خانوادگی است جلوگیری 

سوءظن های بیجا و سردی های بی مورد است به راحتی بگذرند.
کید به صلۀ  رحم و دوری گزیدن از قطع رحم، یکی از مهم ترین راهبردهای اخاقی  توصیۀ ا
شبکۀ  اعضای  میان  اجتماعی  پیوندهای  تحکیم  و  همبستگی  ایجاد  در  اسام  حقوقی  و 
کید های مبرم اسام و جایگاه فرازین این  خویشاوندی است. جامعۀ اسامی ما نیز به رغم تأ
سنخ آداب اجتماعی در نظام ارزشی و هنجاری آن، به علت وقوع برخی تغییرات ساختاری، 
ضعف  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  به  بنابراین  است.  نمانده  امان  در  ناخوشایند  عارضۀ  این  از 
امر  این  برای  را  عامل  پنج   )365-340  :1378( شرف الدین  می پردازیم.  صلۀ  رحم  قطع  و 
تعالیم  و  فرمان ها  از  کافی  بهره گیری  اعتقادات مذهبی، عدم  کرده است: »ضعف  شناسایی 
که مجموعۀ قابل توجهی از تعالیم و دستورهای  مذهبی )به خصوص در ادیانی همچون اسام 
کمرنگ شدن ارزش های اخاقی  اجتماعی را فرا راه انسان ها نهاده است( در زندگی اجتماعی؛ 
و هنجارهای منبعث از آن.« این عوامل، از عمده ترین دالیل ضعف، تشّتت یا ازهم گسیختگی 

پیوند های اجتماعی در جوامع امروز قلمداد می شوند. 
یکی دیگر از عواملی که به نوعی در تضعیف عایق افراد برای رعایت اقتضائات وابستگی های 
که  خویشاوندی مؤثر بوده، مسألۀ تحصیات علمی و تنوع رشته های مختلف تحصیلی است 
کار در جامعه می شود. بی تردید تنوع در تخصص ها و موقعیت های  منجر به ایجاد نظام تقسیم 
شغلی و به تبع آن در سبک های زندگی، موجب تنوع در جهان بینی ها، نگرش ها، ارزش ها، 
ایجاد فاصلۀ  و  به مرزبندی  به نوعی  این خود  و  رفتارها می شود  و  هنجارها، خلق و خوی ها 

کمک می کند.  روانی و اجتماعی میان انسان ها 
که در جامعۀ       تحرک فیزیکی و مهاجرت، اعم از داخلی و خارجی نیز ازجمله عواملی است 
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گسترۀ وسیع امکان تحقق یافته  امروز به تناسب وضعیت و موقعیت تمدنی آن، به وفور و در 
کاریابی، تحصیل، رهایی  است. وقوع مهاجرت های پرتنوع به اقتضای ضرورت هایی همچون 
سیاسی-  مشکات  و  مسائل  و  تجاری  بازرگانی-  فعالیت های  فرهنگی،  محدودیت های  از 
اجتماعی در عصر و زمان حاضر، یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد فاصله میان افراد وابسته 

به یک شبکۀ خویشاوندی است. 
با جامعۀ سّنتی پیشین، طیف وسیع  گی های جامعۀ جدید در مقایسه  از ویژ یکی دیگر 
سلیقه ورزی ها،  خلق وخوی ها،  فرهنگی،  باورهای  نگرش ها،  بینش ها،  حّد  از  بیش  تنوع  و 
و  شده  جامعه  افراد  میان  ناهمگونی  موجب  به نوعی  خود  که  است  ُمدپرستی  و  نوگرایی 

فاصله های طبیعی میان افراد را تشدید می کند. 
گرانه و محاسباتی نیز ازجملۀ بازتاب های ذهنیـ  روانی  عقانیت ابزاری و خلق وخوی سودا
تمدن صنعتی در انسان امروز است. این نگرش، انسان را به نوعی فردگرایی، خودمحوری و 
که فرهنگ جامعه و به تبع آن همۀ ارتباطات اجتماعی را متأثر  منفعت جویی سوق می دهد 

ساخته است.

مبانینظریپژوهش
افــراد  زندگــی  در  تغییراتــی  اطاعاتــی،  و  ارتباطــی  فّناوری هــای  فراینــد  گســترش  و  ظهــور  بــا 
گســترش فعالیت هــای ارتباطــی جامعــه شــده اند؛ امــا ایــن تغییــرات،  کــه باعــث  پدیــد آمــده 
ریشــۀ عمیقــی در فرهنــگ جامعــه دارنــد. بخــش نخســت نظریه هــای ایــن تحقیــق برآمــده از 
نظریه هــای مربــوط بــه خصوصیــات فّناوری هــای ارتباطــی دیجیتــال و رابطــۀ اســتفاده از ایــن 
فّناوری هــا و فرهنــگ اســت. یکــی از رایج تریــن دیدگاه هــا در مــورد فّنــاوری ارتباطاتــی، جبرگرایــی 
کنتــرل وی فــرض می کنــد  ج شــده از  کــه فّنــاوری را مخلــوق انســان، امــا خار فــن یــا فّناورانــه اســت 
کــه مســیر خــود را طــی می کنــد و آنچــه بخواهــد بــا زندگــی انســان می کنــد )امیدعلــی و حســینی، 
گفــت.  کــه در ادامــۀ بحــث خواهیــم  1391: 29(. امــا ایــن دیــدگاه بــا انتقادهایــی روبــه رو شــد 
گیدنــز2  و  باومــن1  نظیــر  جامعه شناســانی  دیدگاه هــای  مقالــه،  ایــن  نظریه هــای  دوم  دســتۀ 
کــه صلــۀ  دربــارۀ دنیــای جدیــد اســت. ایــن نظریه هــا از ایــن جهــت در تحلیــل داده هــا مفیدنــد 
رحــم امــری متعلــق بــه جامعــۀ ســّنتی تلقــی می شــود و ایــن نظریه هــا نشــان می دهنــد روابــط 
ــی و  ــای اطاعات ــت و ورود فّناوری ه ــده اس ــف ش ــت و ضع گسس ــار  ــد، دچ ــای جدی ــانی دنی انس

ــد تشــدیدکنندۀ ایــن امــر تلقــی شــود. ارتباطــی می توان

1. Bauman
2. Giddens
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مقاله علمی _ پژوهشی

خصوصیاتفّناوریدیجیتال
نظــر  در  فّناوری هــا  ایــن  بــرای  را  مشــخصاتی  ارتباطــی  و  اطاعاتــی  فّناوری هــای  محققــان 
کوایــل1 )مهــدی زاده، 1389( چهــار مؤلفــۀ اصلــی فّناوری هــای دیجیتــال یــا  می گیرنــد. مــک 
کــه وی رســانه های جدیــد می نامــد را شناســایی و معرفــی می کنــد: نخســت وی ایــن  چیــزی 
ابزارهــا را رســانۀ ارتباطــات میان فــردی می دانــد.ایــن مــورد شــامل تلفــن، تلفــن همــراه و ایمیــل 
کوتــاه  اســت. او معتقــد اســت محتــوای چنیــن ارتباطاتــی خصوصــی و دارای تاریــخ انقضــای 
ایــن  خصوصیــت  دومیــن  انتقال یافته انــد.  اطاعــات  از  مهم تــر  شــکل گرفته  روابــط  و  اســت 
کــه شــامل بازیهــای  ابزارهــا بــه نظــر ایــن نویســنده، ایفــای نقــش تعاملــی انســان و ماشــین اســت 
ویدئویــی و رایانــه ای و وســایل و امکانــات واقعیــت مجــازی می شــود. ســومین مؤلفــه، امــکان 
گســترده ای بــرای دسترســی تلقــی  کــه منبــع  جســتجوی اطاعــاتبه وســیلۀ اینترنــت اســت 
می شــود. اینترنــت همچنیــن مجرایــی بــرای بازیابــی و اصــاح اطاعــات اســت و نهایتــًا مــک 
ــت  ــتفاده از اینترن ــه اس ک ــت  ــن عل ــد، بدی ــی می دان ــارکت جمع ــانۀ مش ــا را رس ــن ابزاره ــل ای کوای
بــرای مشــارکت و مبادلــۀ اطاعــات، عقایــد، تجربــه و توســعۀ روابــط شــخصی فعــال اســت. دامنــۀ 

گســترش می یابــد. اســتفاده حتــی بــه جنبه هــای احساســی و عاطفــی نیــز 

جبرگراییتکنیکی
می گیرد  نظر  در  معلولی  علّی-  رابطۀ  را  جامعه  و  فّناوری  رابطۀ  فّناورانه،  جبرگرایی  رویکرد 
به این ترتیب، سهم عوامل  بازی می داند.  اجتماعی  نظام  در  فعالی  دارای نقش  را  فّناوری  و 
است  فّناوری  این  معتقدند  رویکرد  این  به  باورمندان  می شود.  گرفته  نادیده  اجتماعی 
تغییرات  و  می کند  مشخص  را  آنها  حدود  و  انتخاب ها  و  رهبری  را  اجتماعی  فعالیت های  که 

 به ورود و استفاده از یک فّناوری ربط می دهند.
ً
اجتماعی را منحصرا

فّناوری،  عرضه کنندگان  و  سازندگان  نمایندگان  ازجمله  گروه  چند  بین  که  گفتمان  این 
نخست  دارد:  اصلی  فرضیۀ  دو  است،  رایج  سیاستمداران  و  فّناوری شناسان  رسانه ها، 
است.  اجتماعی  تغییرات  موّلد  الزامًا  جامعه،  به  آن  ورود  و  جدید  فّناوری  یک  اختراع  اینکه 
به عبارت دیگر فرد، فرهنگ، جامعه یا اقتصاد، تحت تأثیر مستقیم فّناوری یا رسانه اند و این 
همزمان  رویکرد،  این  به  معتقدان  می شود.  آنها  در  دگرگونی  ایجاد  باعث  که  است  فّناوری 
و  می زنند  حدس  جامعه  بر  را  آن  »تأثیرات«  یا  »نتایج«  فّناوری،  یک  به بازارآمدن  و  تولید  با 
تغییرات اجتماعی را محصول ورود فّناوری های جدید می دانند. دوم اینکه همزمان با خلق 
آن  از  استفاده ای  چه  مردم  که  کنیم  پیش بینی  می توانیم  بازار،  به  آن  ارائه  و  جدید  فّناوری 

1. McQuail
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می کنند )ضابط و چشمه سهرابی، 1388(. 
گفتمان برتر بود،  پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 70 میادی، رویکرد جبرگرایی فّناورانه، 
زیرا در این دوره، فّناوری های مختلفی وارد تمامی فعالیت های صنعتی و اجتماعی شدند و 
که تغییرات عظیم اجتماعی آن زمان را مدیون تحوالت  این موضوع محققان را بر آن داشت 
فّناورانه بدانند. این رویکرد، از دهۀ هشتاد میادی با تردید روبه رو شد و برخی از پژوهشگران 
که پاسخی برای پرسش های زیر بیابند: چرا استفاده کنندگان، فّناوری خاصی را  را بر آن داشت 
رد می کنند؟ یا چرا در استفاده از بعضی فّناوری ها مشکل ایجاد می شود؟ به بیان دیگر، مطالعه 
که اسکاردیگلی از آن  درزمینۀ »تصاحب اجتماعی« فّناوری در زندگی فردی و اجتماعی افراد 
که  مقتدر«  »فّناوری  تفکر  به تدریج  ازاین رو  شد.  آغاز  می کند  یاد  اجتماعی  منطق  به عنوان 
که برای فهم  کنار رفت و محققان دریافتند  را تغییر دهد  قادر است به تنهایی جهان بشری 
تولید  را  آن  که  بپردازیم  انسان هایی  مطالعۀ  به  باید  جدید،  فّناوری  هر  اجتماعی  سرنوشت 
و مصرف می کنند؛ بنابراین محققان به سوی مطالعۀ مردم و جامعه رفتند و دالیل تغییر در 
کردند. در سّنت بریتانیایی، پژوهش های سیلورستون1 دربارۀ  جامعه را در خود آن جستجو 
از  استفاده  در  خانوادگی  فرهنگ  و  اجتماعی  بستر  نقش  به  ارتباطی،  فّناوری  اهلی سازی 
فّناوری ها پرداخته اند )فرقانی، بدیعی، 1394( و در فرانسه و آمریکای شمالی، این مطالعات 
می شوند  شناخته  ارتباطی«  و  اطاعاتی  فّناوری های  از  استفاده  »جامعه شناسی  عنوان  با 
مطالعات  از  برآمده  و  جامعه شناختی  نگاه های  ازاین رو   .)1388 سهرابی،  چشمه  )ضابط، 
کنیم  فرهنگی به فّناوری، نظریۀ جبرگرایی را زیر سؤال برد. به عبارت دیگر، »می توانیم ماحظه 
که فّناوری به خودی خود فرهنگ را  کید می کند  که نظریۀ فرهنگی اروپایی نیز بر این نکته تأ
دگرگون نمی سازد... این هستۀ اصلی همۀ تحلیل های فرهنگی اروپایی از فّناوری است« )ون 

لون، 1388: 98(.
ح است. چهرۀ برجستۀ این   دیدگاه جبرگرایی فّناورانه دربارۀ رسانه های سّنتی نیز مطر
که با جملۀ معروف »رسانه پیام است«، در شکل دادن به  تفکر، مک لوهان2 آمریکایی است 
کرده است. که رسانه ها تأثیری مستقیم بر جامعه دارند، نقش مهمی ایفا  این باور جبرگرایانه 

اهلیسازیفّناوریارتباطاتی
جامعه شناختی  سّنت  سه  بین  تقاطع  در  نظری،  جریان  یک  عنوان  به  اهلی سازی  مفهوم 
فّناوری، مطالعات رسانه ای و مطالعات فرهنگی.  و  قرار دارد: مطالعاتی دربارۀ علم  متفاوت 

1. Silverstone
2. McLuhan
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بریتانیایی  فرهنگی  مطالعات  کارهای  زمرۀ  در  را  مطالعاتشان  نظریه  اصلی این  نویسندگان 
می دانند.

 سیلورستون، یکی از پژوهشگران مهم این نظریه، معتقد است اهلی کردن، چیزی مشابه 
در  و  نظر  تحت  زندگی  به  حیوان  این  آن  توسط  که  فرایندی  یعنی  است،  حیوان  اهلی کردن 
دیگر  عضو  یک  ابزار  از  که  کنترلی  یا  رام کردن  فرایند  می کند؛  عادت  انسان  زندگی  محل  جوار 
که اهلی کردن مستلزم  گرفته می شود. او تصحیح می کند  خانواده می سازد یا این طور در نظر 
کار،  واردکردن ابزارهایی از محیط هایی نظیر حوزه های عمومی، مغازه ها، نمایشگاه ها، حوزۀ 
که حوزۀ  مرزی  از  اشیا  انتقال  یا  عبور  منزل است.  به  و حرفه ها  کشاورزی  ع  مزار کارخانه ها، 
که وی اهلی شدن  عمومی و حوزۀ خصوصی را از هم جدا می کند، یک جنبۀ اصلی چیزی است 

می نامد )سیلورستون، 1994: 168(.
در  تلویزیون  دربارۀ  که  مطالعاتی  با  جریان،  این  نظریه پردازان  از  دیگران  و  سیلورستون   
الزامًا از دنیای رسانه و به طورعام فّناوری  که خانواده ها  گرفتند  خانواده انجام دادند نتیجه 
که با اقتصاد رسمی حوزۀ  که هر خانواده یک اقتصاد اخاقی خاص دارد  تاثیر نمی پذیرند، چرا 
عمومی فرق می کند. این اقتصاد اخاقی روی دانش ها، ارزش ها، قواعد و سایق خانواده و 
اعضای آن تکیه و مشخص می کند ابزارها و معناها چطور در سپهر خانواده ادغام و احیانًا از آن 

.)Lohisse, 2009: 135( ج می شوند خار
که مصرف رسانه ای باید در بسترش مطالعه   یکی از فرضیات اصلی این نظریه این است 
گر فردی باشد، در خأل اتفاق نمی افتد. محققان نشان دادند بستر  شود. مصرف فّناوری حتی ا
اجتماعی در قالب قوانین، هنجارها و انتظارات، بر استفادۀ فردی از فّناوری چه در خانواده ها 
گرفته بودند اثر می گذارد. مطابق این نظریه،  که مورد مطالعه قرار  گروههای دیگری  و چه در 
نظر  از  هم  و  رفتاری  لحاظ  از  هم  فرد  که  چرا  نیست،  خصوصی  رفتاری  فّناوری،  از  استفاده 

کاری در بستر فرهنگ عمومی است )فرقانی و بدیعی، 1394(. نمادین، در حال انجام 

نظریههایجامعهشناسیاستفادهازفّناوریهایارتباطی
از دهــۀ هشــتاد میــادی در فرانســه و آمریــکای شــمالی نیــز سلســله مطالعاتــی پیرامــون اســتفاده 
کــه در آن زمــان نویــن خوانــده می شــدند. ایــن پژوهش هــا  از فّناوری هــای دیجیتــال شــروع شــد 
کــه در زمینــۀ جامعه شناســی اســتفاده از فّناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی انجــام شــده اند، بــه 
ــات روش  ــن مطالع ــق ای ــد. روش تحقی ــی پرداخته ان ــاوری ارتباط ــتفاده از فّن ــوۀ اس ــۀ نح مطالع
کیفــی و پرســش اصلــی آنهــا ایــن بــود: مــردم چــه اســتفاده ای از فّناوری هــای جدیــد ارتباطــی و 

اطاعاتــی می کننــد؟
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تقسیم  متفاوت  دستۀ  سه  به  دیجیتال  فّناوری  از  استفاده  جامعه شناسی  نظریه های   
که به مطالعۀ زمان نوآوری و مسائل اجتماعی حول آن می پردازند؛  می شوند: 1. نظریه هایی 
گسترش فّناوری و دالیل پخش و عدم پخش آن متمرکز می شوند؛  که بر بحث  2. نظریه هایی 

که به بحث تصاحب فّناوری می پردازند. 3. نظریه هایی 
تغییرات  آن  موجب  به  جبرگرایانه )که  دیدگاه  زیرسؤال بردن  با  رویکرد  این  محققان   
عامل  هرگونه  نقش  و  می شود  مربوط  فّناوری  ورود  به  منحصرًا  جامعه  در  به وجودآمده 
گرفته نمی شود( به  کنش فعاالن اجتماعی و نظایر آن در نظر  کنش و وا اجتماعی، فرهنگی، 
میان مردم می روند و با روش مشاهده و مصاحبه های عمیق، استفاده های واقعی مردم از یک 
که فّناوری های جدید ارتباطی  فّناوری جدید را مطالعه و بررسی می کنند. آنها نشان داده اند 
جای خود را در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و تعامات خانوادگی قبلی پیدا می کنند، به 
کجاآباد وارد نمی شود، بلکه  که با ورود یك فّناوری جدید، فرهنگ استفاده از آن از نا این معنا 
استفاده کنندگان، از آن ابزار ارتباطی، در چارچوب فرهنگ، آداب و رسوم و سنن قبلی خود 

استفاده می کنند )ضابط، چشمه سهرابی، 1388(.
آن  مؤلفه های  نقش  و  نوین  جامعۀ  نظریه های  به  پژوهش  این  نظریه های  دوم  دستۀ   
و  رحم  صلۀ  در  فّناوری ها  این  که  تغییراتی  و  ارتباطی  دیجیتال  فّناوری های  از  استفاده  در 

کرده اند اشاره می کنند. به طورکلی ارتباطات انسانی ایجاد 

تلفنهمراهوارتباطسّیال)باومن(
ــّیال  ــۀ س ــۀ مدرنیت ــب نظری ــت مدرن و صاح ــهور ُپس ــوفان مش ــران و فیلس ــه متفک ــن ازجمل باوم
ــا تقســیم مدرنیتــه بــه دو مرحلــۀ مدرنیتــۀ جامــد و مدرنیتــۀ  اســت. ایــن دانشــمند لهســتانی ب
گذشــته را توضیــح می دهــد. او در مدرنیتــۀ  ســّیال، تفاوت هــا و تغییــرات نحــوۀ زندگــی بــا اعصــار 
که پیوندهای انســانی سســت و شــکننده می شــوند و همۀ تعهدات و عشق  ســّیال معتقد اســت 
کــه ایــن خــود موجــب شــکنندگی و مصرفی شــدن  افــراد نســبت بــه یکدیگــر موقتــی و زودگذرنــد 
روابــط افــراد نســبت بــه یکدیگــر می شــود )باومــن، 1384(. عینیــت نظریــۀ باومــن را می توانیــم 
ــاده روی  ــراط و زی ــراه اف ــن هم ــت و تلف ــتفاده از اینترن ــه در اس ک ــرادی  ــا و اف ــروزه در خانواده ه ام
کنــار یکدیگــر حضــور دارنــد، ولــی هرکــدام از  کنیــم. افــراد خانــواده به ظاهــر در  می کننــد مشــاهده 
کامــی و عاطفــی  آنهــا بــا تلفــن همــراه خــود در دنیــای مجــازی خــود ســیر می کنــد و هیــچ ارتبــاط 
در محیــط خانــه و خانــواده برقــرار نمی ســازد. محیــط خانــه تنهــا به عنــوان خوابــگاه بــرای آنــان 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن زندگــی مجــازی و شــبکه های اجتماعــی، الگــوی ارتباطــات 
گذشــته ممانعــت  ســّنتی دنیــای حقیقــی را از بیــن بــرده و از شــکل گیری ارتباطــات به ماننــد 
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کــه افــراد انــزوا را بــر روابــط اجتماعــی و خانوادگــی  می کنــد. افــراد را بــه عزلــت می بــرد، به گونــه ای 
کمرنــگ و ســرد می ســازد و  را  افــراد  ایــن موضــوع، روابــط عاطفــی  خــود ترجیــح می دهنــد. 
ــرد. بنابرایــن باومــن معتقــد اســت  ــه هــم از بیــن می ب ــان را نســبت ب مســئولیت های متقابــل آن
فّناوری هــای ارتباطــی و صنعــت ارتباطــات قادرنــد همزمــان مرزهــای زمــان و مــکان را بشــکنند 
کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر می پردازنــد. چنیــن  کننــد  و فضــای مجــازی ای ایجــاد 
بنابرایــن می توانیــم  اینترنتــی دیــده می شــود.  ازدواج هــای  و  روابــط  تعاملــی به خصــوص در 
کــه باومــن معتقــد بــه تأثیــر فّناوری هــای ارتباطــی بــر زندگــی اجتماعــی اســت. بــه نظــر  بگوییــم 
کــرده و مهم تریــن عامــل ایــن تغییــر، رشــد زندگــی  کیفــی  باومــن، ارتبــاط بیــن انســان ها تغییــر 
گی هــای عقانــی و حســاب  گرایانه اش یعنــی شهرنشــینی و فّناوری هــای ارتباطــی  نویــن بــا ویژ
ــان های  ــّیال، انس ــۀ س ــت مدرنیت ــد اس ــن معتق ــن، باوم ــت. بنابرای ــی اس ــایل ارتباط جمع و وس
کنــار پریزهــای تلفــن منتظــر بماننــد.  کــه نمی تواننــد در  ســّیال و درحال حرکــت را می آفرینــد 
باعــث می شــوند  ارتباطــی  تلفــن همــراه دارنــد. فّناوری هــای نویــن  بــه  نیــاز  افــرادی  چنیــن 
تفاوت هــای مکانــی از بیــن برونــد و تغییــرات مهمــی در ارتبــاط ایجــاد شــوند. وقتــی افــراد تلفــن 
ــا  ــتند؛ ام ــل نیس ــک مح ــیر ی ــا اس ــد، ام ــتند؛ حاضرن ــب نیس ــچ گاه غای ــد، هی ــود دارن ــا خ ــراه ب هم
ــد  ــای جدی ــت و معن ــرده اس ــن ب ــانی را از بی ــاط انس ــای ارتب گی ه ــیاری از ویژ ــی بس ــن انقاب چنی
گذاشــته  بــرای آن خلــق می کنــد. بنابرایــن تلفن هــای همــراه تأثیــرات عمیقــی بــر روابــط انســانی 
و موجــب ظهــور همجــواری مجــازی شــده اند. در همجــواری مجــازی به طــور همزمــان شــاهد 
کوتاه ترشــدن آنهــا هســتیم. همجــواری مجــازی بــه بهتریــن  کّمــی پیوندهــا و ســطحی و  افزایــش 

ــور و بهرامیــان، 1393(. شــکل، ارتبــاط انســانی را در مدرنیتــۀ ســّیال نمایــش می دهــد )امیرپ

تجددوچالشهایانساندرجهانمعاصر
در سالهای پایانی قرن بیستم میادی، صحبت پیرامون مسألۀ تجدد در جامعه شناسی، به 
که دراین زمینه بحث  گیدنز ازجمله نظریه پردازانی است  یکی از موضوعات مهم تبدیل شد. 
کرده و تاش می کند تا از طریق ارائه مباحثش در دو حوزۀ جامعه شناسی و روان شناسی، به 

ارائه دیدگاه هایش بپردازد.
گیدنز در پی این است تا به توضیح این به هم ریختگی در درون انسان معاصر و جهانش   
کنم پاسخ  کنون زندگی  بپردازد. وی به دنبال این است تا به پرسش چگونه باید در جهان ا
کیفیت زندگی روزمّره پدید می آورد و بر خصوصی ترین وجوه  دهد. تجدد، تغییرات ریشه ای در 
که به طور مستقیم بر زندگی فردی و بنابراین با »خوِد« ما  تجربیات ما تأثیر می نهد؛ تغییراتی 
گیدنز، به معنای سخن گفتن از سازمان ها نیست،  در هم می آمیزد. درواقع تجدد در اندیشۀ 
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کنترل منظم و قاعده مند روابط اجتماعی در  بلکه سخن گفتن از سازماندهی است، به معنی 
فواصل زمانی و فضایی نامحدود )گیدنز، 1386: 34(.

ــز، 1386: 35( و آهنــگ تغییــرات و  ــّرار )گیدن ــه در آن زندگــی می کنیــم، دنیــای ف ک  دنیایــی 
ــی بشــر و  ــاد زندگ ــر همــۀ ابع ــود را ب ــر خ ــه تأثی ــدت ســریع اســت، به نحوی ک ــوالت در آن به ش تح
در جهــان بیــرون و درون او می گــذارد. خصلــت درحال تغییربــودن، ایــن چنیــن جهانــی را بــا 
کــه فضــا مملــو از تهدیــد، خطــر  واژۀ بحــران در ذهــن همــراه می ســازد و یــادآور ایــن مســأله اســت 
کــه انســان را به طــور مــداوم درگیــر فراینــد خویشــتن یابی و تــاش بــرای  و ابهــام اســت؛ فضایــی 
گیدنــز بــرای توضیــح پویایــی و تحــرک بســیار بــاالی ایــن  کســب مفهــوم جدیــد هویــت می کنــد. 
جهــان، از ســه عنصــر اصلــی یــاد می کنــد و بــا توضیــح آن، بــه تبییــن ایــن مســأله می پــردازد. 
کندگــی( و  ایــن ســه عنصــر عبارت انــد از: جدایــی زمــان و فضــا، ســاختارهای تکه بنــدی )ازجا

ــی. بازتابندگ
کندگــی بــه پژوهــش مــا مربــوط می شــود، بــه توضیــح  کــه جدایــی زمــان و فضــا و از جا  از آنجــا 
گیدنــز، متغیر هــای تعیین کننــده ای هســتند.  ایــن دو مــورد می پردازیــم. زمــان و فضــا در نظریــۀ 
در جوامــع ماقبــل مــدرن، زمــان و مــکان بــه نحــو غیرقابل تفکیکــی بــر هــم منطبــق بودنــد. »چــه 
وقــت« تقریبــًا همــه جــا بــا »کجــا« مرتبــط بــود و یــا بــا رخدادهــای منظــم طبیعــی تشــخیص داده 
می شــد. اختــراع ســاعت مکانیکــی و اشــاعۀ آن در میــان تقریبــًا همــۀ اعضــای جامعــه، اهمیــت 
تعیین کننــده ای در جدایــی زمــان از مــکان داشــت. ســاعت، ُبعــد یکنواختــی از زمــان »تهــی« را 
کــه تعییــن دقیــق نقــاط روز را ممکــن  کــرد  کمیــت پیــدا  کــه بــه چنــان شــیوه ای  کــرد، زمانــی  بیــان 
ســاخت )گیدنــز، 1386: 22(. فّناوری هــای ارتباطــی دیجیتــال نیــز ایــن الزمانــی و المکانــی را 

امکان پذیــر می کننــد.
روابط  کنده شدن  مفهوم،  این  از  منظور  است.  کندگی  ازجا موردنظر،  مفهوم  دومین   
اجتماعی از محیط های محلی »هم کنش« و تجدید ساختار این محیط ها در راستای پهنه های 
که در آن زندگی می کنیم، با  نامحدود زمانی- مکانی است )گیدنز، 1386: 26(. درواقع جهانی 
که این جهان، قطعه قطعه شده و بسیار تخصصی می باشد.  جهان پیشین متفاوت است، چرا 
که بیشتر مختص به یک حوزه اند. که ما داریم محدودند، چرا براین اساس، اطاعات و دانشی 

روشپژوهش
کّمــی اســت و بــه روش پیمایشــی انجــام شــده اســت. جامعــۀ  پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات 
کــه طبــق سرشــماری ســال  آمــاری آن شــامل تمــام جوانــان 15 تــا 29 ســالۀ شــهر یاســوج اســت 
1395، جعیــت جوانــان ایــن شــهر 39097 نفــر می باشــد. جامعــۀ این پژوهــش از آن جهت جوان 
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گرایــش بیشــتری بــه فّناوری هــای دیجیتــال دارنــد و اســتفاده  کــه عمدتــًا جوانــان  انتخــاب شــد 
کمتــری روبــه رو می شــود. درعین حــال، ایــن  از ایــن ابزارهــا در بیــن ایــن قشــر عمدتــًا بــا مقاومــت 
قشــر بیشــتر از ســایر اقشــار متهــم بــه قطــع رابطــه بــا قــوم و خویــش و حتــی اعضــای خانــواده در اثر 
ــه و بویراحمــد نخســت به دلیــل  کهکیلوی ــد. انتخــاب اســتان  ــاوری ارتباطی ان ــه فّن مشــغولیت ب
ســهولت دسترســی محقــق اســت. دوم اینکــه ایــن اســتان هنــوز بــه بســیاری از ســّنت های بومــی 
کنیــم،  ک ســّنتی اشــاره  کــه از جلوه هــای آن می توانیــم بــه حفــظ پوشــا خــود پایبنــد اســت 
کمتــر یافــت می شــود. ایــن نکتــه از جهــت برجته بــودن  کشــور  کــه در ســایر اســتان های  چیــزی 
ــز اهمیــت اســت. حجــم  ــوژی ارتباطــی در پژوهــش مــا حائ نقــش فرهنــگ در اســتفاده از تکنول
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول ســکوکران، 384 نفــر تعییــن و بــرای انتخــاب نمونه هــا، از روش 
ایــن پژوهــش، اعتبــار پرسشــنامه، اعتبــار  نمونه گیــری خوشــه ای اســتفاده شــده اســت. در 
محتوایــی و آن هــم از نــوع اعتبــار صــوری اســت؛ یعنــی بــا مراجعــه بــه داوران متخصــص، اعتبــار 
پرسشــنامه تأییــد شــده اســت. بــرای تعییــن پایایــی، از هماهنگــی درونــی ابــزار بــه روش آلفــای 
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. به منظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه، قبــل از انجــام نهایــی 
کرونبــاخ محاســبه شــد. مقدار  کمــک نــرم افــزار spss، آلفــای  تحقیــق، 30 پرسشــنامه تکمیــل و بــا 
بــاالی آلفــای ســازه ها و عدم ناهماهنگــی در بیــن آیتم هــا، دلیلــی بــر مناســب بودن پرسشــنامه 
اســت. در ایــن پژوهــش، میــزان پایایــی فّناوری هــای ارتباطــی و اطاعاتــی 0/725، صلــۀ رحــم 

فیزیکــی، 0/743 و صلــۀ رحــم دیجیتالــی، 0/700 بــود.

یافتههایپژوهش

الف(آمارتوصیفیپژوهش
گی هــای  ویژ به لحــاظ  پاســخگویان  کلــی  گی هــای  ویژ پژوهــش،  توصیفــی  آمــار  قســمت  در 
کّمــی تحقیــق ذکــر می شــود. براســاس نتایــج توصیفــی متغیرهــای  جمعیتــی و دیگــر متغیرهــای 
جمعیتــی، از مجمــوع 384 نفــر پاســخگو، 232 نفــر )60/4درصــد( مــرد و 152 نفــر )39/6درصد( 
گــروه ســّنی 15 تــا 20 ســال، 170 نفــر )44/3درصد(  زن هســتند. 111 نفــر )28/9درصــد( از آنــان در 
گــروه ســّنی 26 تــا 29 ســال قــرار  گــروه ســّنی 21 تــا 25 ســال و 103 نفــر )26/8درصــد( از آنــان در  در 
کــه میانگیــن ســّنی آنهــا 23 ســال اســت. 280 نفــر )72/9درصــد( از پاســخگویان مجــرد  گرفته انــد 
و 104 نفــر )27/1درصــد( متأهل انــد. ازلحــاظ میــزان تحصیــات، 93 نفــر )24/2درصــد( از آنــان 
کارشــناس و  دیپلمــه و پایین تــر، 74 نفــر )19/3درصــد( فوق دیپلمــه، 174 نفــر )45/3درصــد( 

کارشناس ارشــد و باالترنــد. 43 نفــر )11/2درصــد( از آنــان 
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جدول1.خالصۀوضعیتآمارتوصیفیمتغیرهایتحقیقوبررسینرمالبودنآنها

متغیرها
شاخصهایآماری

کثرحداقلانحراف معیارمیانگین نمونهمیانگین نظری کشیدگیچولگیحدا

میزان استفاده از 
فّناوری های ارتباطی 

و اطاعاتی
33/240/5971/564/67-0/2020/142

0/536-33/050/6311/2050/099میزان صلۀ رحم

میزان صلۀ رحم 
0/668-33/380/7921/4050/030دیجیتالی

میزان صلۀ رحم 
0/599-32/720/821150/207فیزیکی

0/968-0/065-22/713/851529-سن

سازه های  تمامی  آماری  شاخص های  می شود،  مشاهده   1 شمارۀ  جدول  در  که  همان طور 
استفادۀ  میزان  به دست آمده،  میانگین های  به  توجه  با  و  است  شده  گزارش  پژوهش 
فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی و میزان صلۀ رحم ارتباطی پاسخگویان در حّد باالست، میزان 
کمتر از متوسط است. میزان چولگی و  صلۀ رحم آنها در حّد متوسط و صلۀ رحم فیزیکی آنها 

که داده ها از توزیع نرمال برخودارند. کشیدگی متغیرها )در بازه 1+ و 1-( نشان می دهد 

ب(آماراستنباطیپژوهش
در بخش استنباطی تحقیق، برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای پژوهش، از ضریب همبستگی 

گزارش شده اند: پیرسون استفاده شده است. در جدول زیر )شمارۀ 2(، نتایج فرضیات 

)n=384(کّمیپژوهش جدول2.نتایجماتریسهمبستگیبینسازههای

)5()4()3()2()1(سنجش رابطۀ بین متغیرها

1میزان استفاده از فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی )1(

1*0/128میزان صلۀ رحم )2(

1**0/774*0/122میزان صلۀرحم دیجیتالی )3(

1**0/226**0/0790/792میزان صلۀرحم فیزیکی )4(

0/0961-0/036-0/085-0/078سن )5(

 * P < 0/05     ** P < 0/01

نقشفّناوریهایارتباطیدیجیتالدربرقراریصلۀرحم
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مقاله علمی _ پژوهشی

که بین میزان استفاده از فّناوری های  براساس نتایج جدول شمارۀ 2، مشاهده می شود 
 )r = 0/128 0 و P </05( ارتباطی و اطاعاتی و میزان صلۀ رحم، رابطۀ معناداری وجود دارد
فّناوری های ارتباطی  از  بین دو متغیر میزان استفاده  و ضریب همبستگی مثبت و مستقیم 
و اطاعاتی و میزان صلۀ رحم نشان می دهد هرچه میزان استفاده از فّناوری های ارتباطی و 

اطاعاتی جوانان افزایش یابد، میزان صلۀ رحم آنان هم افزایش می یابد.
همچنین بین میزان استفاده از فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی و میزان صلۀ رحم دیجیتالی، 
رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد )P < 0/05(، اما بین میزان استفاده از فّناوری های ارتباطی و 
اطاعاتی و میزان صلۀ رحم فیزیکی، رابطه  معنی داری وجود ندارد )P > 0/05(. باز براساس نتایج 

.)P > 0/05( جدول شمارۀ 2، بین سن و سایر متغیرها، رابطۀ معنی داری وجود ندارد
گروه های  مقایسۀ میزان استفاده از فّناوری های ارتباطی و اطاعاتی و میزان صلۀ رحم بین 

مستقل )زنان و مردان ـ مجردها و متأهل ها(.

گروهمستقلبرایمقایسۀمیزاناستفادهازفّناوریهایارتباطیواطالعاتیو جدول3.نتایجآزمونtدو
گروههایمستقل)زنانومردانـمجردهاومتأهلها(. میزانصلۀرحمبین

گروههایمتغیر
انحرافتعدادمیانگینمستقل

سطحدرجۀآزادینمرۀtاستاندارد
معناداری

میزان استفاده از 
فّناوری های ارتباطی

 و اطاعاتی

3/302320/639مرد
2/526382

365/750/012
3/151520/515زن

میزان صلۀرحم
3/012320/650مرد

1/437382
340/740/152

3/111520/600زن

میزان صلۀ رحم 
دیجیتالی

3/242320/768مرد
4/170382

317/720/000
3/581520/786زن

میزان صلۀ رحم 
فیزیکی

2/782320/845مرد
1/737382

341/790/078
2/631520/776زن

میزان استفاده از 
فّناوری های ارتباطی

و اطاعاتی

3/242800/621مجرد
0/190382

214/290/839
3/251040/530متأهل

میزان صلۀ رحم
3/062800/667مجرد

0/768382
233/550/443

3/011040/523متأهل

میزان صلۀ رحم 
دیجیتالی

3/342800/783مجرد
1/256382

178/630/210
3/461040/812متأهل

میزان صلۀ رحم 
فیزیکی

2/782800/852مجرد
2/282382

219/030/023
2/571040/711متأهل
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بــا توجــه بــه آزمــون فــوق، زنــان و مــردان به لحــاظ میــزان اســتفاده از فّناوری هــای ارتباطــی 
و اطاعاتــی، تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگین هــای به دســت آمده در 
کــه  گــروه )بــرای مــردان 3/30 و بــرای زنــان 3/15(، قابــل ذکــر اســت  جــدول آماره هــای دو 
مــردان در میــزان اســتفاده از فّناوری هــای ارتباطــی و اطاعاتــی، میانگیــن بیشــتری نســبت بــه 
ــی، تفــاوت  ــد. همچنیــن به لحــاظ میــزان صلــۀ رحــم دیجیتال ــه خــود اختصــاص داده ان ــان ب زن
معنــاداری بــا هــم دارنــد و بــا توجــه بــه میانگین هــای به دســت آمده در جــدول آماره هــای دو 
کــه زنــان در میــزان صلــۀ رحــم  گــروه )بــرای مــردان 3/24 و بــرای زنــان 3/58(، قابــل ذکــر اســت 
ــه مــردان بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ امــا ازلحــاظ  ــی، میانگیــن بیشــتری را نســبت ب دیجیتال

میــزان صلــۀ رحــم و صلــۀ رحــم فیزیکــی، تفــاوت معنــاداری بــا هــم ندارنــد.
مجردهــا و متأهل هــا به لحــاظ میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی، تفــاوت معنــاداری بــا هــم دارنــد و 
گــروه )بــرای مجردهــا 2/78  بــا توجــه بــه میانگین هــای به دســت آمــده در جــدول آماره هــای دو 
کــه مجردهــا در میــزان صلــۀ رحــم فیزیکــی، میانگیــن  و بــرای متأهل هــا 2/57(، قابــل ذکــر اســت 
بیشــتری نســبت بــه متأهل هــا بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ امــا ازلحــاظ میــزان اســتفاده از 
ــی، تفــاوت  ــی، میــزان صلــۀ رحــم و میــزان صلــۀ رحــم دیجیتال فّناوری هــای ارتباطــی و اطاعات

معنــاداری بــا هــم ندارنــد.

بحثونتیجهگیری
ورود فّناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی بــه جنبه هــای مختلــف زندگــی انســان، ســبب تغییــرات 
گاه منفــی ارزیابــی می شــوند. ایــن پژوهــش،  گاه مثبــت و  زیــادی شــده اســت. ایــن تغییــرات 
کــرده  نــوع خاصــی از تغییــر مبتنــی بــر ایجــاد یــا ازبین بــردن صلــۀ رحــم توســط جوانــان را بررســی 
کــه برخــی پژوهشــها نشــان داده انــد فّناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی دیجیتــال  اســت. هرچنــد 
گفتمــان  ســبب ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا دوســتان و همســاالن می شــوند، لیکــن ایــن ابزارهــا در 
کارشناســان و حتــی محققــان، مســّبب قطــع رابطــه بــا خویشــاوندان و  برخــی سیاســتمداران، 

عدم برقــراری رابطــه بــا ایشــان تلقــی هســتند.
کــه ســبب ایجــاد یــا ازبین بــردن رابطــه  کــه ایــن ذات فّنــاوری نیســت   ایــن پژوهــش نشــان داد 
کــه در برقــراری  کاربــر، نحــوۀ اســتفاده و خصوصیــات فرهنگــی وی هســتند  می شــود، بلکــه 

ــد. ــا عــدم آن نقــش دارن ارتبــاط ی
 براسـاس نتایـج به دسـت آمده، بیـن اسـتفاده از فّناوری هـای ارتباطـی و اطاعاتـی و صلـۀ 
رحـم، رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ یعنـی بـا افزایـش میـزان اسـتفادۀ جوانـان شـهر یاسـوج از 
کاهش  فّناوری هـای ارتباطـی و اطاعاتـی، نه تنهـا نمی توانیـم فّنـاوری اطاعاتی و ارتباطـی را در 

نقشفّناوریهایارتباطیدیجیتالدربرقراریصلۀرحم
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صلـۀ رحـم فیزیکـی مؤثـر بدانیـم، بلکـه میـزان صلـۀ  رحـم دیجیتالـی نیـز تقویـت می شـود.
کــه امــکان برقراری   درحقیقــت خصوصیــت تعاملــی، ناهمزمانــی و المکانــی ایــن ابزارهاســت 
ح شــد، باومــن  ــه در بخــش نظــری مطــر ک ــه اســتفاده کنندگان می دهــد. همان طــور  گفتگــو را ب
کــه ایــن ابــزار  در اســتفاده از تلفــن همــراه، از همجــواری مجــازی صحبــت می کنــد، بــه ایــن معنــا 
کــه از هــم دورنــد، بــا هــم  کــه درعین حــال  فّناورانــه ایــن امــکان را بــه اســتفاده کنندگان می دهــد 
کننــد و از احــوال هــم باخبــر شــوند. در همجــواری مجــازی، به طورهمزمــان شــاهد  ارتبــاط برقــرار 

کوتاه ترشــدن آنهــا هســتیم. کّمــی پیوندهــا و ســطحی و  افزایــش 
کوتاه ترشــدن یــا   مــا در ایــن تحقیــق، به دلیــل نــوع آن، قــادر بــه قضــاوت دربــارۀ ســطحی و 
ــا نتایــج  ــل آنهــا ب ــط نیســتیم. نکتــۀ قابل توجــه یافته هــای ایــن تحقیــق، تقاب نشــدن ایــن رواب
کاهــش  ــد و مقصــر  ــارۀ ایــن فّناوری هــا وجــود دارن ــه درب ک تحقیقــات و پیش قضاوتهایــی اســت 

ــا خویشــاوندان تلقــی می شــوند. رابطــه ب
کــه بــه  کــه فّناوری هــای ارتباطــی، بــه ایــن دلیــل   در تحلیــل ایــن یافتــه می توانیــم بگوییــم 
افــراد امــکان تعامــل همزمــان و قلمروزدایــی می دهنــد، مرزهــای زمــان و مــکان را می شــکنند و 

کــه افــراد در آن بــه تعامــل بــا یکدیگــر می پردازنــد.  فضــای مجــازی ای ایجــاد می کننــد 
کــرده و مهم تریــن  کیفــی  بــه همیــن دلیــل، باومــن معتقــد اســت ارتبــاط بیــن انســان ها تغییــر 
گرایانــه اش، شهرنشــینی  گی هــای عقانــی و حســاب  عامــل ایــن تغییــر را رشــد زندگــی نویــن بــا ویژ

و فّناوری هــای ارتباطــی و وســایل ارتباط جمعــی می دانــد.
و  دیجیتــال  فّنــاوری  از  اســتفاده  جامعه شناســی،  نظریه هــای  مطابــق  ازســوی دیگر،   
جامعــۀ  و  خانوادگــی  فرهنــگ  در  ریشــه  جدیــد،  فّنــاوری  از  اســتفاده  و  فّنــاوری  اهلی کــردن 
ــد، فرهنــگ اســتفاده از آن از  ــاوری جدی ــك فّن ــا ورود ی ــه ب ک ــا  ــه ایــن معن اســتفاده کننده دارد، ب
ــزار ارتباطــی در چارچــوب فرهنــگ،  ــاد وارد نمی شــود، بلکــه اســتفاده کنندگان، از آن اب کجاآب نا

آداب و رســوم و ســنن قبلــی خــود اســتفاده می کننــد. 
گویش هــای خــاص )لــری و ترکــی(،  کهگیلویــه و بویراحمــد، به دلیــل داشــتن  در اســتان 
کــه مبتنــی بــر ارزش هــای دینــی و ایرانــی  بافــت عشــایری و روســتایی، آداب و رســوم خاصــی 
ــاوری بخشــی از آنــان هســتند  کننده هــای فّن کــه اســتفاده  هســتند وجــود دارنــد. اغلــب مــردم 
نیــز بــه ایــن ارزش هــا پایبنــد و در چارچــوب ایــن ارزش هــا از ایــن فّناوری هــا اســتفاده می کننــد؛ 
فرهنگــی  اقتضائــات  به دلیــل  می توانــد  دیجیتالــی  رحــم  صلــۀ  افزایــش  و  برقــراری  بنابرایــن 

اســتفاده کنندگان ایــن ابزارهــا باشــد.
که تغییرات اجتماعی را  که دیدگاه جبرگرایانۀ تکنیکی   شاید بتوانیم به این نتیجه برسیم 
منحصرًا به فّناوری نسبت می دهد، دیدگاه درستی برای تحلیل پدیده های اجتماعی نیست. 
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کــه  چرا باشــد،  جامعــه  یــک  در  تغییــر  ایجــاد  عامــل  نمی توانــد  به تنهایــی  تکنیــک 
ــا  ــر آن ب ــی و نظای ــی، خانوادگ ــی، قوم ــگ اجتماع ــه فرهن ــه ب ــا توج ــاوری، ب ــتفاده کنندگان فّن اس
کار می گیرنــد. بــرای مطالعــۀ تغییــرات  فّنــاوری روبــه رو می شــوند و آن را در زندگــی روزمــّره بــه 
کنیــم، بلکــه بایــد بــه جامعــه و فرهنــگ  اجتماعــی، نبایــد بــه مطالعــۀ شــیوه و روش بســنده 
اســتفاده کننده های آن جامعــه رجــوع نماییــم و اســتفاده از فّنــاوری را در بســتر فرهنــگ آن 

کنیــم. جامعــه مطالعــه 
 بــا اینکــه از ورود اینترنــت و راه انــدازی اّولیــن اپراتــور تلفــن همــراه در ایــران بیــش از دو دهــه 
گســترش و در واقــع جهــش فّنــاوری ارتباطــات ســبب شــده تعامــات و ارتباطــات،  می گــذرد، امــا 

در بســیاری از اوقــات از طریــق ایــن ابزارهــا صــورت پذیــرد.
 بــا فرهنگ ســازی مناســب و تعــادل میــان ارتباطــات مجــازی و مناســبات واقعــی انســان ها 
و همچنیــن بــا بهره گیــری از آیین هــا و ســنن مفیــد، می توانیــم تعادلــی ضــروری میــان ارتباطــات 

کنیــم. کهــن برقــرار  مجــازی امــروز و روابــط ســّنتی 
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